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Ondanks de zeer natte en stormachtige weersomstandigheden in
januari 2007 realiseerden de Nederlandse bouwbedrijven* in deze
maand een forse omzetstijging van bijna elf procent ten opzichte van
diezelfde maand een jaar eerder. 

Bouwbedrijven in de GWW-branche zagen in deze maand hun omzet
zelfs met maar liefst bijna 31 procent stijgen ten opzichte van januari
2006. Hiermee zet de omzetstijging, die eind 2005 al was ingezet,
fors door. De extra sterke stijging in januari van dit jaar komt mede
doordat de omzetontwikkeling in deze branche in januari vorig jaar in
vergelijking met die in andere branches juist extra laag was, namelijk
-9,6 procent.

De GWW-branche bestaat uit ruim 5.000 bedrijven, die werkzaamhe-
den uitvoeren aan de infrastructuur. De belangrijkste activiteiten zijn
wegenbouw, civiele betonbouw, kabel- en buizenwerk, grondverzet en
straatwerkzaamheden. Het omzetaandeel van de GWW-branche in de
totale bouw is zeventien procent. 

In de B&U-branche steeg de omzet in januari met ruim acht procent.
Dit is de zesde maand op rij met een omzetstijging in deze branche.
De overige bouwbedrijven realiseerden in januari een omzetstijging
van bijna zeven procent. 

* De omzetontwikkelingen in dit artikel hebben betrekking op het
groot- en middenbedrijf in de bouw, bedrijven met minstens tien werk-
zame personen. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze bedrijven ruim
70 procent van de totale omzet in de bouwnijverheid. De in dit artikel
genoemde branchegegevens hebben daarentegen betrekking op alle
bouwbedrijven, dus inclusief het kleinbedrijf.

Informatie: infoservice@cbs.nl; www.cbs.nl of de CBS-infoservice, 
T. 0900 - 0227 (0,50 euro per minuut).

Forse omzetstijgingen in met name GWW-
branche in januari 2007

Mei
14 Studiebijeenkomst  Brandveilig werken conform NEN 6050,

Gorinchem, 
inl.: www.bda.nl

14-18 CIB World Building Conference, Capetown, South Africa, 
inl.: www.cib2007.com

22 Themadag Complexe vormen in kleine series, Mikrocentrum
Eindhoven, 
inl.: www.fdp.nl

24 Opening 3rd IABR ‘POWER - Producing the Contemporary
City’, Kunsthal Rotterdam, 
inl.: www.biennalerotterdam.nl

31 8e Jaarcongres Stationslocaties. Waar de trein stopt, komen
winkels, wonen en werken samen, Spoorwegmuseum, Utrecht, 
inl.: www.vastgoed-instituut.nl

Juni
1 PAO Cursus Bouwen met het Living Building Concept, Delft, 

inl.: www.pao.tudelft.nl

7 BDA/NEN cursus Hemelwaterafvoer op platte daken NEN
6702 en 3215 in de praktijk, cursus ook op 5 september, en 
4 december, Gorinchem, 
inl.: www.bda.nl

19 Green Roofs 2007 ‘Opportunities for Architects in the Green
Roofs Industry’, Barbican Centre, London, 
inl.: www.ajgreenroofs.co.uk

22 Landelijke Aftrap Dag van de Architectuur, Rotterdam, 
inl.: www.dvda.nl

25-28 Internationale ENHR congres ‘Sustainable Urban Aeras’, 
De Doelen, Rotterdam, 
inl.: www.enhr2007rotterdam.nl

Juli
13, 20 en 27 BNA Workshops Integraal Ontwerpen, 

inl.: www.bna.nl

18 15th Annual Conference of the International Group for Lean
Construction (IGLC-15) ‘Lean Construction - A New Paradigm
for Managing Construction’, East Lansing, Michigan, USA, 
inl.: www.iglc15.org

September
10-13 ACUUS 2007 Conference Underground Space: Expanding the

Frontiers, Athene, 
inl.: www.acuus2007.ntua.gr

November
1 en 8 Tweedaagse Dakcursus Groen- en Leefdaken, Gorinchem, 

inl.: www.bda.nl

6 Nationale Dakendag, Jaarbeurs Utrecht, 
inl.: www.dakendag.nl

11-15 20th World Energy Congress & Exhibition, Nuova Fiera, Rome, 
inl.: www.worldenergy.org

11 Nationale Staalbouwdag 2007, Ede, 
inl.: www.staalbouw.net

15 Vijftigste Betondag, De Doelen, Rotterdam, 
inl.: www.betonvereniging.nl

22 Nationale DuBo-dag, WTC Rotterdam, 
inl.: www.sbo.nl

November

Omzetontwikkeling bouwnijverheid januari 2007.
Bedrijven met 10 of meer werkzame personen.

Omzetontwikkeling bouwnijverheid. Bedrijven met 10 of meer werk-
zame personen. 12-maands voortschrijdend gemiddelde.
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